
__________________________________________________________________________________ 

Dataskyddsbeskrivning för Pargas hembygdsförening r.f. 

/information enligt artikel 13 i GDPR (General Data Protection 

Regulation), EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

__________________________________________________________________________________ 

Dataskyddsbeskrivningen för Pargas hembygdsförening beskriver hur föreningen 
hanterar personuppgifter. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Pargas hembygdsförening r.f. 
Storgårdsgatan 13, 21600 Pargas 

www.pargashembygdsmuseum.fi  
 

Den personuppgiftsansvariges representant 

Ordförande Lena Långbacka, tfn 040-556 9908, l.langbacka@parnet.fi 
 

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter 

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera medlemskap i föreningen 

och möjliggöra föreningens verksamhet. Personuppgifter behandlas huvudsakligen i 

samband med distribution av föreningens medlemsblad och ordnande av 
föreningsmöten och evenemang. Vid anmälan till evenemang hanteras även icke-

medlemmars personuppgifter. Insamling av personuppgifter i samband med 

donationer sker för att dokumentera de donerade objektens ursprung och historia.  
 

Laglig grund för behandlingen är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser), artikel 9.2.d och 

9.2.j (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i 
Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Inom den nationella lagstiftningen finns grund 

för behandling i bokföringslagen (1336/1997) samt i 11 § föreningslagen (503/1989) 

som stadgar om föreningens skyldighet att upprätthålla en förteckning över samtliga 
medlemmar.  

 
Insamling av personuppgifter 

Personuppgifterna lämnas till föreningen av den registrerade själv. Insamlingen sker 

huvudsakligen då en person blir medlem i föreningen, deltar i ett föreningsmöte, 

anmäler sig till ett evenemang eller gör en donation till föreningen.  
 

Kategorier av personuppgifter  

Följande kategorier av personuppgifter samlas in och hanteras.  

 

 
  

http://www.pargashembygdsmuseum.fi/


Medlemmar:  

- Namn, adress, telefonnummer och e-postadress, typ av medlemskap 

(årsmedlem / ständig medlem), årtal då medlemskapet ingåtts om det är känt. 
Uppgifterna förstörs då medlemskapet upphör. 

 

Styrelsemedlemmar: 
- Namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, typ av 

medlemskap (årsmedlem / ständig medlem), årtal då medlemskapet ingåtts 
- Närvaro vid styrelsemöten dokumenteras i styrelseprotokollen 

 

Deltagare i föreningsmöten: 
- Namn 

- Uppgifterna förstörs då mötet har hållits och antalet deltagare dokumenterats i 

föreningens protokoll 
 

Deltagare i evenemang: 

- Namn 

- Uppgifterna förstörs då evenemanget har hållits och antalet deltagare 
dokumenterats i föreningens protokoll 

 

Personer med anknytning till objekt som donerats: 

- Donatorns namn, uppgifter om var och under vilka tider donatorn verkat 

- Namn och yrke på den person som använt det donerade objektet och den 

tidsperioden då det varit i användning 
- Uppgifterna lagras permanent för att möjliggöra historisk forskning 

 

Mottagare av personuppgifterna 

Personuppgifterna gällande medlemmarna hanteras av föreningens 
medlemsansvariga samt av hembygdsföreningens amanuens. Personuppgifterna i 

anslutning till evenemang samt donationer hanteras av amanuensen.  
 

Utlämnande av personuppgifter till tredje part 

Medlemmarnas personuppgifter överlämnas till Finlands svenska hembygdsförbund. 
Förbundet använder uppgifterna för distribution av tidningen Hembygden. I övrigt 
utlämnas medlemmarnas personuppgifter inte utanför föreningen.  

Enligt lagstadgad skyldighet utlämnas styrelsemedlemmarnas personuppgifter till 
Patent- och registerstyrelsen. 

Lagring och principer för skyddet av personuppgifter 

Personuppgifter gällande medlemmarna lagras i elektronisk form i föreningens 

medlemsregister. Uppgifterna skyddas av användarnamn och lösenord. 
Personuppgifter i anslutning till donationer lagras elektroniskt i museets 

föremålsregister. Föremålsregistret säkerhetskopieras regelbundet. Registret finns 



även som utskrift i pappersformat och gällande äldre uppgifter även i form av kartotek 

och huvudböcker.   

 
Materialet i pappersform förvaras inlåst. 

 

Rättigheter 
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och 

rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära 
radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.  
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